การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่ งประดิษฐ์นกั เรี ยนโรงเรี ยนเอกชน
ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ปี การศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่จดั การแข่งขัน : โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน

************************************************************
กลุ่ม
3.การงานอาชีพ

ลาดับ
รายการแข่งขัน
1 การแข่งขันแกะสลักผลไม้
2 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น

ประเภท ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6


ทีม 3 คน 
ทีม 3 คน 
-
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1. การแข่ งขันแกะสลักผลไม้
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6

ประเภท ทีม 3 คน

1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ม.1-3

ประเภท ทีม 3 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 หัวข้อผลงาน คณะกรรมการจะแจ้งให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน โดยก่อนการแข่งขันให้คณะกรรมการตัดสิ นร่ วมกันกาหนดชื่อผลงาน
และประกาศให้ผเู ้ ข้าแข่งทราบก่อนแข่งขัน
- วัสดุที่ใช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้ผเู ้ ข้าแข่งขันจัดเตรี ยมเอง
- ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถล้างทาความสะอาดผักและผลไม้มาล่วงหน้าได้ก่อนการแข่งขัน
- ไม่อนุญาตให้เกลา คว้าน ร่ างและขึ้นรู ปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน
- ใช้มีดแกะสลักหรื ออุปกรณ์ในงานแกะสลักอื่น ๆ ได้ยกเว้นเครื่ องที่ใช้แกะสาเร็ จรู ป เช่น อุปกรณ์ที่หนั่ เป็ นลวดลาย หรื อ
รู ปทรงต่าง ๆ
- ผูเ้ ข้าแข่งขัน จะต้องปฏิบตั ิงานอย่างถูกสุ ขลักษณะ สะอาด และไม่ใช้วสั ดุที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริ โภคในขณะปฏิบตั ิงาน
- ผักและผลไม้จะต้องปอกคว้าน หรื อตัด หัน่ แต่ง หรื อแกะสลักให้สวยงาม เพื่อการรับประทานและการตกแต่ง
- จัดตกแต่งใส่ ในภาชนะที่สามารถเตรี ยมมาล่วงหน้าได้ และให้มีความเหมาะสมกับขนาดของผลงาน และจุดมุ่งหมายการ
ใช้งาน โดยกาหนดขนาดของภาชนะ สาหรับใส่ ผลงาน ดังนี้
* ระดับชั้น ป.4-6 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 30 เซนติเมตร
* ระดับชั้น ม.1-3 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 40 เซนติเมตร
- ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องปฏิบตั ิงานที่โต๊ะ เก้าอี้ ที่กาหนดให้เท่านั้น
- ผูเ้ ข้าแข่งขันห้ามนาอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้ามาในบริ เวณพื้นที่แข่งขัน
- ห้ามใช้ของตกแต่งที่เป็ นวัสดุธรรมชาติหรื อวัสดุประดิษฐ์ มาตกแต่งในผลงานล่วงหน้า ยกเว้น นามาตกแต่งในเวลา
สาหรับภาชนะสามารถเตรี ยมมาล่วงหน้าได้ (ภาชนะ หมายถึงเครื่ องใช้สาหรับใส่ ผกั ผลไม้แกะสลัก อาจเป็ นวัสดุถาวร หรื อประดิษฐ์
จากวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อการบริ โภค)
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2.2 อุปกรณ์ที่จดั ให้ ได้แก่ โต๊ะปฏิบตั ิงานและวางผลงานนักเรี ยน
2.3 ระยะเวลาในการแข่งขัน 3 ชัว่ โมง
2.4 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 ความสอดคล้องของชื่อผลงานกับชิ้นงาน

20 คะแนน

3.2 กระบวนการทางานตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน

10 คะแนน

3.3 ถูกสุ ขลักษณะและสงวนคุณค่าทางอาหาร

10 คะแนน

3.4 ความประณี ต สวยงาม

25 คะแนน

3.5 ความคิดสร้างสรรค์

25 คะแนน

3.6 ผลงานเสร็ จทันเวลา

10 คะแนน

4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง

ร้อยละ 70-79

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน

ร้อยละ 60-69

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสิ น 3-5 คน (ในกรณี จาเป็ น อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
5.3 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิ น
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลกรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
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5.4 ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสิ นต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสิ นที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสิ นควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
- ลานกิจกรรม/อาคารอเนกประสงค์ หรื อสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จาการแข่งขันระดับจังหวัด
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2. การแข่ งขันประดิษฐ์ ของใช้ จากวัสดุธรรมชาติในท้ องถิน่
1. คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่ งขัน และประเภท
1.1 นักเรี ยนระดับชั้น ป.1-3

ประเภท ทีม 3 คน

1.2 นักเรี ยนระดับชั้น ป.4-6

ประเภท ทีม 3 คน

2. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
2.1 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้ผแู ้ ข่งขันจัดเตรี ยมมาให้พร้อม
2.2 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าแข่งขัน เจาะ ตัด ตกแต่งวัสดุที่จะนามาใช้ประดิษฐ์ก่อนการแข่งขัน(ยกเว้นในกรณี ที่วสั ดุน้ นั ไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้)
2.3 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นไม่จากัดชนิดรู ปแบบอิสระ
2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 4 ชัว่ โมง
2.5 เตรี ยมกระดาษขนาด A4 และอุปกรณ์ สาหรับการออกแบบและแสดงการคิดต้นทุน – กาไร ราคาจาหน่าย ไว้ที่โต๊ะแข่งขัน
2.6 ให้แสดงผลงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินเฉพาะที่ประดิษฐ์ในเวลาแข่งขันเท่านั้น
2.7 การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
3. เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
3.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์

(10 คะแนน)

3.2 กระบวนการทางาน

(40 คะแนน)

- การออกแบบ

5 คะแนน

-ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ออกแบบ

10 คะแนน

- การร่ วมมือในการทางาน

5 คะแนน

- ทักษะการปฏิบตั ิงาน

10 คะแนน

- การใช้วสั ดุอย่างประหยัดและคุม้ ค่า

5 คะแนน

-การใช้และการเก็บอุปกรณ์และความสะอาดบริ เวณที่ปฏิบตั ิงาน

5 คะแนน
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3.3 ผลงาน

(50 คะแนน)

- ความประณี ตคงทนสวยงาม

15 คะแนน

- ความคิดสร้างสรรค์

10 คะแนน

- ประโยชน์การใช้งาน

10 คะแนน

- ผลงานสามารถประยุกต์ในสู่ อาชีพ(จากการสัมภาษณ์)

10 คะแนน

- การคิดต้นทุน-กาไร ราคาจาหน่าย

5 คะแนน

4. เกณฑ์ การตัดสิ น
ร้อยละ 80-100

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทอง

ร้อยละ 70-79

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญเงิน

ร้อยละ 60-69

ได้รับรางวัลระดับเหรี ยญทองแดง

-ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
5. คณะกรรมการการแข่ งขัน
5.1 กรรมการควบคุมการแข่งขันจานวนตามความเหมาะสม
5.2 กรรมการตัดสิ น 3-5 คน (ในกรณี จาเป็ นอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม)
5.3 คุณสมบัติของกรรมการตัดสิ น
- บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลกรในสังกัดอื่น ๆ เช่น อาชีวศึกษา/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
5.4 ข้อควรคานึง
- กรรมการตัดสิ นต้องไม่ตดั สิ นในกรณี สถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน
- กรรมการตัดสิ นที่มาจากครู ผสู ้ อนควรแต่งตั้งให้ตดั สิ นในระดับชั้นที่ทาการสอน
- กรรมการตัดสิ นควรมีที่มาจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย่างหลากหลาย
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- กรรมการตัดสิ นควรให้ขอ้ เสนอแนะเติมเต็มให้กบั นักเรี ยนที่ชนะในลาดับที่ 1-3
6. สถานทีแ่ ข่ งขัน
- ลานกิจกรรม/อาคารอเนกประสงค์ หรื อสถานที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

7. การเข้ าแข่ งขันระดับภาค
ทีมที่ได้คะแนนระดับเหรี ยญทอง ลาดับที่ 1-2 จาการแข่งขันระดับจังหวัด
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